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• Že dlje časa je v načrtu izgradnja zd
r a vstvenega doma na območju nek
danje Permuzarjeve hiše. Lahko o tem 
poveste kaj več?
"Trenutno je v pripravi idejni projekt, v 
pogovorih smo s predstavniki Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega 
doma Kranj, ki projekt podpirajo. Ideja 
je, da bi zgradili enonadstropno poslopje 
v obsegu okoli 700 kvadratnih metrov, 
v kletnih prostorih pa bi zagotovili tudi 
okoli 25 parkirnih mest. Želimo si tri am-
bulante, od tega eno pediatrično, poleg 
tega pa tudi zobozdravstveno ordinacijo 
in fizioterapijo. Gre za nujno investicijo, 
ki bo olajšala življenje občanom, saj ob-
čina potrebuje boljšo zdravstveno oskrbo. 
Pričakujemo, da bomo letos pridobili po-
trebna dovoljenja in rezervirali potrebna 
sredstva v proračunu, drugo leto pa bi se 
začela gradnja. Vrednost projekta bo ver-
jetno znašala okoli milijona evrov."
• Prihajajo tudi investitorji na obmo
čju letališča. 
"Vseskozi potekajo sestanki s predstavni-
ki letališča in investitorji na tem obmo-
čju. Veliko je usklajevanj različnih želja, 
načeloma pa vseskozi pogovor teče oko-
li komunalnega opremljanja poslovnih 
con. Gre za začaran krog, saj se tisti, ki 
že delujejo na tem področju, in novi in-
vestitorji ne znajo dogovoriti. Oboje bi rad 

povezal, da bi se potrebna komunalna in-
frastruktura zgradila, saj je to osnova, da 
potencialni investitorji ostanejo. Občina 
je namreč že vložila blizu pet milijonov 
za izgradnjo čistilne naprave, kanaliza-
cijskega sistema in vodne infrastrukture. 
Po tem lahko ocenite, koliko investicij je 
potrebnih, da bo občina dobila sredstva 
povrnjena. Vendarle investitorji priha-
jajo, glavna vlagatelja sta Cargo Partner 
in švicarsko logistično podjetje Kuehne + 
Nagel, ki bo tu gradil tretje največje No-
vartisovo skladišče na svetu."
•  S širitvijo cone na območju letališča 
je v veliki meri povezan tudi projekt 
posodobitve krvavškega vodovoda.
"Občina prevzema 45 litrov vode na se-
kundo, 15 do 18 jo potrebuje za oskrbo 
občanov, ostalo pa za letališče. To je 
tudi eden od glavnih razlogov, da bi se 
v projekt posodobitve vodovoda morala 
aktivneje vpeti država in ga vključiti v 
kohezijsko politiko. Mislim, da bi mora-
li dobiti kohezijska sredstva, kdaj, pa je 
težko napovedovati. Pred kratkim smo 
lastniki vodovodnega sistema sprejeli 
tudi projekt racionalizacije. Glede na to, 
da je občina Mengeš izstopila iz sistema, 
bi bilo neracionalno izpeljati projekt, kot 
je bil zasnovan. Nov, racionaliziran pro-
jekt bo tako približno 4 milijone evrov 
cenejši, kot je bilo predvideno. Potreben 
bo tudi resnejši pristop ostalih občin. 
Za zdaj se okoli vodovoda trudi le naša 
občina, ostale pa taktizirajo. Mi bomo 
investirali 40 odstotkov vrednosti, težko 
verjamem, da ostale občine ne zmorejo 

preostalega dela. Ni treba, da ga zgradi-
mo v enem letu, investicije se lahko loti-
mo večfazno. Najprej skupnega zgornje-
ga dela z novim vodohramom, nato pa 
tistih delov, kjer je največ vodnih izgub."
•  Poleg tega je v načrtu tudi gradnja 
krožišča v Cerkljah, v občini pa pote
kajo tudi drugi projekti.
"Na glavni cesti pri odcepu za Šmartno 
in Zalog se bo morda že jeseni začelo 
graditi krožišče. Nosilec projekta je sicer 
Direkcija za infrastrukturo, občina pa je 
prevzela urejanje in odmero zemljišč. Ko 
bo idejni projekt končan in bo znan kori-
dor, bomo namreč z lastnikom naredili 
nekaj zemljiških menjav. Stroškov v tej 
fazi še ne moremo oceniti, bo pa občina 
prevzela polovico investicije, preostali 
del pa direkcija.
Nadaljujejo pa se tudi dela v naselju 
Grad, ki se bo po zaključku smučarske 
sezone nadaljevala tudi na glavni cesti. 
Poteka tudi izbira izvajalca za gradnjo v 
osrednjem delu Cerkelj, kjer predvide-
vamo, da bomo z deli začeli v roku ene-
ga meseca. Zbiramo tudi dovoljenja za 
ureditev pločnikov v delu Zaloga, kjer v 
kratkem načrtujemo tudi sestanek z va-
ško skupnostjo."
• Ob koncu leta ste zaradi mnenja ra
čunskega sodišča izpadli iz boja za na
kup RTC Krvavec. Lahko poveste kaj več 
o tem?
"Dobili smo opozorilo računskega sodi-
šča, da naj ne oddamo zavezujoče po-
nudbe za nakup podjetja RTC Krvavec. 
Opozorilo se sklicuje na njihovo načelno 

FRANC ČEBULJ, ŽUPAN OBČINE CERKLJE 
NA GORENJSKEM

Drugo leto  
gradnja  
zdravstvenega 
doma
Z županom Francem 
Čebuljem smo se 
pogovarjali o številnih 
projektih, ki potekajo 
v občini. Med drugim 
je v načrtu tudi manjši 
zdravstveni dom, katerega 
gradnja je predvidena  
za prihodnje leto.
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mnenje iz leta 2015, ki so ga podali v Mnenju o javnofinanč-
nem vprašanju, ki občinam in državi odsvetuje pridobivanje 
kapitalskih naložb. Na podlagi tega smo postopke ustavili in 
še enkrat pojasnili, da v tem primeru ne gre za širši interes, 
ampak le vstop v gospodarski subjekt. Gre namreč tudi za ra-
zvoj turističnih potencialov občine, vpliv na krvavški vodo-
vodni sistem idr. Z dopisom smo s svojimi stališči seznanili 
tudi predsednika vlade in predstavnike pristojnih ministr-
stev. Z njim želimo opozoriti tudi na to, da naj zakonodaja 
jasneje določa, kaj je občinam dovoljeno in kaj ne. Razočara-
nje je veliko, še posebej, ker smo v to vložili ogromno časa in 
energije. Vendarle pa upamo na dobro sodelovanje z lastni-
kom podjetja, kdorkoli že to bo."
•  Kaj pa Zavod za turizem, ki je bil v skupnem programu 
sistema RTC Krvavec, če bi ga odkupili?
"Glede na to, da ima Zavod za turizem v. d. direktorja, bomo 
konec meseca marca objavili javni razpis za direktorja za-
voda. Upam, da bomo imeli pri izbiri več sreče kot v prete-
klosti."
•  Zdi se, da je na občinskem svetu zaznati bolj pozitivno 
vzdušje kot pred časom.
"Odnosi v občinskem svetu so se umirili, sprejeli smo tudi 
nekaj aktov, ki jih je zahtevala opozicija, ki pa niso bili naj-
boljša rešitev. Želim si konstruktivnega sodelovanja vseh, 
saj se moramo zavedati, da delamo za občane. Karkoli 
bomo storili, bomo storili za njih, in če česa ne bomo, bodo 
na koncu kratko potegnili občani. Vendarle smo ena izmed 
najboljših občin v Sloveniji, kar je znova potrdila tudi ana-
liza revije Moje finance. Izpeljali smo številne projekte in se 
zadolžili le enkrat v 23 letih mojega županovanja. Lani pa 
smo ta dolg tudi odplačali in občina je znova brez kredita, 
še več, z varčevanjem in racionalizacijo smo si celo nabrali 
zalogo, s katero bomo lahko izpeljali še kar nekaj projektov 
tudi v naslednjem letu."
•  Pozornost javnosti je vzbudila novinarska konferenca 
in izjava koncesionarke za pomoč družini na domu Ja-
nja Kos, češ da ji občina želi odvzeti koncesijo. Kako bo s 
koncesijo? 
"Občina bo spoštovala odločitve državnih organov, ki od ob-
čine zahtevajo izpeljavo postopka za odvzem koncesije se-
danji koncesionarki Pomoč družini na domu, Janja Kos, s. 
p. Vse izjave, ki jih koncesionarka sproža v javnosti, so čista 
izmišljotina. Občina bo članom občinskega sveta na nasle-
dnji seji predlagala v sprejem predlog Odloka o organizaciji 
in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu v Občini Cerklje na Gorenjskem. S sprejemom odlo-
ka bo vzpostavljena pravna podlaga, da Socialno varstveni 
zavod Taber prevzame izvajanje javne službe pomoč dru-
žini na domu na območju občine Cerklje na Gorenjskem v 
primeru prenehanja koncesijskega razmerja z dosedanjim 
koncesionarjem ter se tako zagotovi neprekinjeno izvajanje 
navedene javne službe."

Konec lanskega leta je zaživela prenovljena spletna stran Občine 
Cerklje na Gorenjskem. Kot nam je pojasnila urednica spletne strani 
Simona Vodlan z občinske uprave, so se za prenovo odločili, ker je 
bila prejšnja že zastarela in nepregledna. Nova pa ima uporabniku 
prijaznejšo razporeditev vsebin, sodobnejši videz in je primerna tudi 
za tiste, ki do nje dostopajo preko mobilnih telefonov in tabličnih na-
prav. Vsebina je razdeljena po sklopih. Nova je tudi rubrika za obča-
ne, v kateri so na enem mestu zbrani dokumenti, predpisi in druge 
informacije, ki jih občani največkrat potrebujejo. Med pomembnej-
šimi novostmi so tudi obvestila občine, na katera se lahko občani 
naročijo brezplačno v rubriki Obvestila občine. V rubriki Predlogi in 
pobude lahko občani kar preko spletne strani sporočajo informacije 
o poškodovani javni razsvetljavi. Prav tako lahko hitro in enostavno 
izpolnijo tudi vloge in obrazce kar v elektronski obliki, kar mnogi že 
s pridom uporabljajo, pravi Vodlanova. »Stran je še v urejanju, saj je 
treba posodobiti še nekatere informacije, predvsem o društvih v ob-
čini. V načrtu pa imamo tudi vzpostavitev aktivnega vključevanja dru-
štev in zavodov pri sooblikovanju novic o dogodkih. V ta namen bomo 
v bližnjih prihodnosti organizirali tudi izobraževanje,« še pojasnjuje 
Simona Vodlan, ki upa, da bo nova spletna stran občanom prijetna za 
uporabo in predvsem, da jim bo čim bolje koristila.

Nova spletna stran Občine Cerklje

Čistilna akcija Cerklje 2017 

Občanke in občane, vaške skupnosti ter vsa društva, ki delujejo 
na območju občine Cerklje vabimo, da se vključijo v očiščeval-
no akcijo. 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo v soboto,  8. aprila 2017, 
organizirala enodnevno čistilno akcijo, ki bo potekala po ce-
lotnem območju občine Cerklje na Gorenjskem. V akciji bodo 
sodelovale šole, vrtci, društva in skupine, komunalna podjetja, 
vladne in nevladne organizacije ter posamezniki. 

Začetek akcije bo ob 9. uri in se bo končala do 13. ure.

Seznam zbirnih mest in koordinatorjev (predsedniki VS) bo ob-
javljen na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

V čistilni akciji bo ločeno zbiranje odpadkov v črne vreče:
• mešani odpadki (ostali umazani odpadki)
• ločeni odpadki (plastika, pločevinke, itd)

Prepričani smo, da si vsi občani želimo urejenega okolja in da 
bomo s svojo udeležbo na čistilni akciji prispevali k večji čistoči 
na celotnem območju naše občine.

Lepo vas pozdravljamo  

Občina Cerklje na Gorenjskem
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• Kaj vas je spodbudilo k prijavi na 
mesto direktorice doma?
"Zaželela sem si novega izziva in se po 
osmih letih na Centru za socialno delo 
v Kamniku preizkusiti tudi v Domu Ta-
ber, kjer so izzivi in naloge drugačni, saj 
ne gre za obliko javnega zavoda, dom 
ima več različnih služb in je tudi tržno 
usmerjen. Hkrati pa gre za dom s konce-
sijo, zaradi česar je primerljiv s centrom 
za socialno delo, vsaj kar se tiče plačne-
ga sistema, sistematizacije in ostalih 
poslovodnih zadev. Razlike so seveda 
tudi na področju zdravstva, ki je vpeto v 
dom in ga v centrih ni."
• Na mestu nove direktorice ste do-
bra dva meseca. Kako se vam je v tem 
času uspelo seznaniti in se privaditi na 
novo okolje?
"Mesto direktorice sem prevzela ravno 
v času oddajanja razpisov, pisanja po-
ročil, planiranja za tekoče leto in opra-
vljanja letnih razgovorov, tako da je bilo 
dela dovolj, s tem pa tudi priložnosti za 
spoznavanje novega okolja. Pozitivno 
sem bila presenečena nad vzdušjem, 
ki vlada v domu tako med zaposlenimi 
kot uporabniki. Že prej sem slišala, da 
so zaposleni zelo zavzeti in skrbni, kar 
kažejo tudi odzivi uporabnikov. Mislim, 
da nas tudi to dela za enega boljših do-
mov v Sloveniji, za kar gre priznanje 
tudi Zdravku Kastelicu, ki je dom vodil 
do mojega prihoda." 
• Nedavno je občinski svet sprejel tudi 
akt o ustanovitvi Doma Taber. Kakšne 
novosti to prinaša vam?
"Dolgo pričakovani akt gotovo prinaša 
nekatere pomembne novosti. Ena izmed 
njih je, da se z njim končno oblikuje svet 
zavoda, v katerem bodo imeli predstav-
nika tudi zaposleni in uporabniki. Poleg 
tega pa se z aktom opredeljujejo tudi 
pristojnosti direktorja, kar se mi zdi 
zelo pomembno. Do zdaj ga je imenoval 
župan, z aktom pa ga potrjuje občinski 
svet. Precej je še drugih malenkosti, ne 
nazadnje pa se z aktom končno zamenja 
tudi naslov sedeža, ki je bil prej na sede-
žu občinske uprave."

• Kaj vas bo zaposlovalo v naslednjih 
mesecih?
"Ena od pomembnejših novosti je odda-
ja fizioterapije v najem Zdravstvenemu 
domu Kranj, ki od ponedeljka že delu-
je v domu. V lanskem septembru smo 
že oddali zobozdravstveno ordinacijo, 
oboje pa bomo v kratkem obeležili tudi 
z uradnim odprtjem. V načrtu imamo 

tudi oddajanje brunarice, razmišljamo 
pa tudi o širitvi drugih tržnih dejavno-
sti. 
Seveda pa je eden izmed glavnih projek-
tov povezava obeh traktov doma, ki bo 
uporabnikom in zaposlenim omogočil 
lažje gibanje po domu. Začetek del priča-
kujemo vsak čas, nadejamo se, da bodo 
končana že pred poletjem."

Z novo direktorico v nove projekte
Zdravka Kastelica je januarja na mestu direktorja Doma Taber nasledila mag. 
Elizabeta Pristav Bobnar, ki si je pred tem izkušnje nabirala tudi v dveh mandatih  
na Centru za socialno delo v Kamniku.

Elizabeta Pristav Bobnar je nova direktorica Doma Taber.

JANEZ KUHAR

Februarja je župan Franc Čebulj na tradicionalnem sprejemu gostil duhovnike župnij Vele-
sovo, Cerklje in Šenturška Gora, ki delujejo na območju občine. Srečanje je bilo na Domačiji 
Vodnik v Adergasu, udeležili pa so se ga župniki Slavko Kalan (Velesovo), Jernej Marenk 
(Cerklje), Edi Strouhal (Tunjice in soupravitelj Župnije Šenturška Gora) ter kaplan v župniji 
Cerklje in Šenčur Blaž Dobravec. Vsakoletna srečanja so priložnost za izmenjavo mnenj, 
predlogov za sodelovanje in predstavitev dela ter načrtov za v prihodnje. Razvil se je prije-
ten dialog v prepričanju, da vsi delajo za blaginjo vseh generacij ne glede na versko prepri-
čanje. Poudarili so dobro medsebojno sodelovanje za skupnosti občanov in poslanstvo v 
prostoru, v katerem živijo. Franc Čebulj se je zahvalil za pastoralno poslanstvo duhovnikov 
in dobro sodelovanje, županu pa se je za sprejem zahvalil velesovski župnik Slavko Kalan 
ter zaželel dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Občina bo sicer letos za kulturno-zgodovin-
ske in sakralne objekte namenila 38 tisoč evrov. 

Tradicionalno srečanje župana z duhovniki
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• O delu občinskega sveta
"Težko primerjamo takratni in današnji 
občinski svet, saj sem bil takrat jaz edini 
predstavnik opozicije. Danes so razmerja 
spremenjena, karte so se premešale in v 
opoziciji danes sedi osem svetnikov, prav 
toliko je koalicijskih. Župan ima dolgoletne 
izkušnje in mislim, da ve, da se je treba 
pogovarjati, če želi projekte izpeljati. Treba 
pa je razumeti tudi opozicijske svetnike. 
Njihova naloga je, da gledajo pod prste in 
postavljajo vprašanja, zato so bili tudi izvo-
ljeni. Prav je, da se krešejo mnenja, zaradi 
tega se morda na koncu sprejme tudi boljša 
rešitev. Sam ne hodim na seje in podrob-
nosti ne poznam, niti ne vem, ali so res vsa 
vprašanja na mestu. Sam sem vedno svoje 
predloge argumentiral, pa čeprav potem 

večkrat niso bili sprejeti. Nasprotovati zgolj 
zato, da nasprotuješ, nima smisla in pri-
naša škodo občini in občanom."
• O delu župana
"Politični prostor se spreminja, prihajajo 
drugi, mlajši volivci. S tem moraš pri-
čakovati tudi spremembe v občinskem 
svetu. Mislim, da jih župan dobro pre-
maguje. V Cerkljah je pustil pečat. Če bi 
slabo delal, ga občani gotovo ne bi tako 
dolgo gledali na tem mestu. Občina se je 
v dveh desetletjih ves čas razvijala, veli-
ko je bilo narejenega. Če v prihodnje res 
ne bo kandidiral, bo naslednik v upra-
vljanje dobil urejeno občino."
• O Domu Taber
"Jabolko spora je bilo vodenje Zdravka Ka-
stelica, ki je bil marsikomu trn v peti. Žal 
mi je, da se je ta zadeva politizirala. Svoje 

je naredilo tudi pismo pravnika, ki je bilo 
povod za cel kup inšpekcij. Mislim, da je 
bilo prav, da so bile, in da se je izkazalo, da 
nepravilnosti ni bilo. Dom je polno zase-
den, deluje pozitivno. Marsikatera občina 
bi si želela imeti takšen dom starejših, kot 
je v Cerkljah. Prav je, da domu in vodstvu 
damo prostor, da deluje, kot je treba."
• O izbiri direktorice Doma Taber
"Že večkrat smo imeli razpise za direk-
torja, a nam kandidati niso odgovarjali. 
Poleg tega dom ni bil v polnem obrato-
vanju, tako da direktor dejansko še ne 
bi opravljal polnih nalog, plačati pa ga 
je vseeno treba. Tu je Zdravko Kastelic 
opravil dobro delo.
Nova direktorica je bila najprimernejša 
izbira. Izmed šestih kandidatov v ožjem 
izboru smo izbrali tri ter za pomoč zapro-
sili svetovalno agencijo Hill International, 
ki je preverila njihove kompetence. Dve 
sta dobili pozitivno oceno in med tema 
dvema smo se odločali. Pristav Bobnarje-
va nam je bolj ustrezala, ima izkušnje s 
Centra za socialno delo v Kamniku in je 
pustila dober vtis."
• O turističnih potencialih občine
"Imeli smo že korespondenčno sejo in 
kmalu lahko pričakujemo razpis za me-
sto novega direktorja Zavoda za turizem. 
Potrebujemo sposobnega človeka, ki ve, 
kako se zadevi streže. Cerklje gravitirajo 
na Ljubljano, iz katere moramo dobiti več 
gostov, čeprav le dnevnih. Daleč naokoli 
smo znani tudi po dobrih kolesarskih po-
teh. Potencialov tako na Krvavcu kot tudi 
v dolini je še precej in srčno upam, da se 
tudi na tem področju nekaj premakne."

Naloga  
opozicije je,  
da gleda  
pod prste
Anton Kopitar je aktivno 
vpet v življenje v občini. 
Dvajset let je bil svetnik 
v opoziciji, zadnja leta pa 
deluje tudi v svetih zavodov 
Doma Taber, skupščine 
Komunale Kranj  
in Zavoda za turizem.

Prav je, da se krešejo mnenja, o delu občinskega sveta pravi Anton Kopitar.

Občina Cerklje je svojim občanom omogočila subvencionirano razstavljanje na Spomla-
danskem sejmu kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije ter vrtnarske 
in ogrevalne opreme (Komenda, 7.–9. aprila 2017) ter se dogovorila za sorazstavljanje v 
skupnem šotoru treh občin: Cerklje, Šenčur in Preddvor. Občina je v ta namen ponudila 
finančno vzpodbudo za kritje stroškov razstavljanja. Ponujeno priložnost je izkoristilo 
14 cerkljanskih podjetnikov, ki pripravljajo privlačne predstavitve svoje ponudbe. V ne-
deljo, 9. aprila, bo ob 14. uri v skupnem šotoru potekal tudi osrednji dogodek s kultur-
nim programom. V njem bodo nastopili tudi Godba Cerklje in Folklorna skupina Cerklje. 
Celotno organizacijo skupne predstavitve Občine Cerklje na sejmu vodi organizacijski 
odbor v sestavi: Andreja Bogataj, občinska svetnica in vodja Organizacijskega odbora, 
Rajko Rozman, občinski svetnik, Janez Globočnik in Andrej Ropret iz Društva obrtnikov 
in podjetnikov Cerklje ter Zavod za turizem Cerklje. Vljudno vabljeni k ogledu razstavne 
ponudbe, vstop na sejem je prost.

Razstavljavci iz Cerkelj vabijo na Spomladanski 
sejem v Komendo
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Trg Da vo ri na Jen ka 9
4207 Cer klje, tel.: 04/252 13 21

De lo vni čas: od 6. do 22. ure
vse dni v tednu

Slovenski kulturni praznik so obeležili tudi v hiši Ignacija Borštnika.

Z različnimi prireditvami so društva, zavodi in posamezniki obeležili slovenski kulturni pra-
znik. Ena izmed njih se je odvila v rojstni hiši Ignacija Borštnika, kjer je s pesmimi Franceta 
Prešerna nastopil moški pevski zbor KUD Oton Župančič Sora. Pevci so zapeli najprej pred 
hišo, pritegnili ljudi in nato skupaj odšli še v vrhnje prostore igralčeve rojstne hiše, kjer so 
pevci zapeli še nekaj pesmi. Kulturnemu programu se je z recitacijo Prešernove pesmi Kam? 
pridružil tudi skrbnik hiše Danijel Novak, ki je s tem nehote poskrbel za spontani recital poe-
zije našega največjega pesnika, saj so se opogumili tudi nekateri obiskovalci in dokazali, da 
Prešeren tudi danes ostaja cenjen in priljubljen pesnik. Kot je pojasnil skrbnik hiše Danijel 
Novak, pa so imeli v Borštnikovi hiši še dodaten razlog za veselje, saj je Območna geodet-
ska uprava Kranj ugodila njihovi prošnji in hiši dodelila nov naslov in hišno številko. Hiša 
znamenitega igralca odslej stoji na naslovu, ki ji gre: Ulici Ignacija Borštnika 1a.

Ob kulturnem prazniku

Avto moto društvo Cerklje letos že 64. leto 
zapored organizira tradicionalno Prvomajsko 
parado, s katero bodo počastili praznik dela. 
Zbor udeležencev bo v ponedeljek, 1. maja, 
ob 9. uri pred gostilno Bavant v Dvorjah, od 
koder bo kolona avotomobilov in in motorjev 
krenila na vožnjo po nižinskih vaseh občine. 
Organizatorji vabijo vse zainteresirane, da se 
pridružijo v čim večjem številu. 

Prvomajska parada

Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi prostorov v 
Petrovčevi hiši objavlja povabilo za oddajo vlog za uporabo prostorov v letu 2017. 
Predmet pridobitve v uporabo so prostori v Petrovčevi hiši: galerija in muzejski 
prostori v prvem nadstropju. Obrazec za oddajo vloge je na voljo na spletni strani  
www.cerklje.si in www.tourism-cerklje.si ali v pisarni Turistično informacijskega cen-
tra Cerklje. Uporabnik prostorov v Petrovčevi hiši je lahko vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki z vlogo izkaže interes in izpolnjuje pogoje uporabe. Vloge lahko posredu-
jete na naslov Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem ali na elektronski naslov info@tourism-cerklje.si.

Občina Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj, župan

Vabilo društvom in posameznikom za oddajo vlog  
za uporabo prostorov v Petrovčevi hiši

Ob letošnjem dnevu Civilne zaščite (1. ma-
rec) so Jožefu Žlebirju na predlog Občine 
Cerklje podelili zlati znak. Žlebir je član PGD 
Cerklje že več kot petdeset let, bil je med 
pobudniki za ustanovitev Gasilske zveze 
Cerklje, ki jo vodi že vse od ustanovitve v 
letu 2007. Istega leta je postal član regijske-
ga sveta oz. Gasilske zveze Gorenjske. Bil je 
tudi poveljnik PIGD Sava Kranj, aktiven je 
bil v nekdanji Gasilski zvezi Kranj. Doslej je 
prejel že mnoga gasilska priznanja. 

Zlati znak tudi Žlebirju

ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE

Zavod za turizem Cerklje je v sodelovanju z društvi in posamezniki pripravil Razstavo veliko-
nočnih in pomladnih aranžmajev. Otvoritev je bila 22. marca, program so pripravili otroci in 
vzgojiteljice iz Vrtca Murenčki. Razstava bo na ogled do 21. aprila v Petrovčevi hiši v času ura-
dnih ur TIC-a in knjižnice. Ogledate si lahko različne pirhe in druge aranžmaje, kot so prtički, 
posodice, peharji in voščilnice. Predstavljajo se Društvo kmečkih žena Cerklje, Društvo likov-
nikov Cerklje, Klekljarice Lastovke Cerklje, Unikati Nati, Maja Grošelj, Mira Gerkman, Marjeta 
Žižek, Lidija Jagodic, Marija in Alfonz Kern, Drago Rebol in Marijin vrtec. Vabljeni.

Razstava velikonočnih in pomladnih aranžmajev 
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Prostovoljno gasilsko društvo Zalog je v 
športni dvorani v Cerkljah organiziralo 
osmo tekmovanje v spajanju sesalnega 
voda in tekmovanju napadalcev. Miha 
Škrabar, predsednik društva, je bil z 
udeležbo zadovoljen, še posebej pa ga 
je veselilo, da se je tekmovanja udeleži-
lo tudi kar 35 ženskih ekip. Skupaj s še 
37 moškimi ekipami je bilo to največje 
tekmovanje na Gorenjskem. »Udelež-
ba je bila fenomenalna, predvsem pri 
ženskah, kar tudi kaže na to, da je vsaj 
v tekmovalnem smislu gasilstvo vse 
bolj priljubljeno tudi pri dekletih,« je bil 

zadovoljen Škrabar. Domači gasilci so 
zasedli tretje mesto, domačinke pa če-
trto. Kot eno izmed šestih tekmovanje 
razpisuje Gasilska zveza Slovenije, šteje 
pa tudi v sklop petih za prehodni pokal 
Gorenjske v spajanju sesalnega voda. V 
skupnem seštevku sta zaloški ekipi Z1 
in F9 zasedli prvo in drugo mesto, tudi 
med dekleti pa so slavile zaloške gasilke 
iz ekipe 6K.
Kot poudarja Škrabar, so dobri rezultati 
plod trdega dela in treninga, a se gasil-
ci znajo tudi poveseliti, zato med prvo-
majskimi prazniki pripravljajo gasilsko 
veselico, na kateri obljubljajo dobro za-
bavo.

Največje gasilsko tekmovanje
Uspeh zaloških gasilcev na največjem tekmovanju  
na Gorenjskem.

GASILSKA ZVEZA CERKLJE

Kaj je ogljikov monoksid? Strupen plin 
brez barve, vonja in okusa. Človek ga ne 
more zaznati. 
Zakaj je nevaren? Vdihavanje zraka, 
onesnaženega z ogljikovim monoksi-
dom, povzroči, da se ta 240-krat hitreje 
veže v kri kot kisik. Tako kri ne oskrbu-
je tkiva in organov, srca in možganov s 
potrebnim kisikom, posledica je smrt. 
Pomešan z zrakom je tudi eksploziven. 
Število žrtev? V Sloveniji je zastrupitev 
najpogosteje smrtna, zastrupi se pri-
bližno 15 ljudi letno, kar v 75 odstotkih 
primerov gre za nenamerne zastrupi-
tve, mnogokrat v neposredni povezavi 
s kurilno sezono. Kje nastaja mono-
ksid? Glavni viri so peči na trda, tekoča 
in plinasta goriva (peč na kurilno olje, 
bencin ali petrolej, peči oz. bojlerji na 
zemeljski plin), delujoči avtomobilski 
motorji, agregati, motorne črpalke, 
motorne žage, nastaja ob požaru, pri 
tlenju. To pomeni, da v peči, ki je dobro 
naložena in ima (zaradi počasnejšega 
izgorevanja) zaprta vrata za dotok sve-
žega zraka, nastaja veliko več CO, kot če 
v peč prihaja več zraka.
Kakšni so prvi znaki zastrupitve? Pri 
blažjih zastrupitvah se zastrupljenec 
slabo počuti, ima glavobol in je utrujen. 

Pri hujših oblikah zastrupitev so priso-
tni bruhanje in motnje vida, koncentra-
cije, spomina, zavesti, ki lahko vodijo 
vse do kome, motnje srčnega ritma, bo-
lečin v prsih, mravljinčenja v okončinah 
in odpovedi dihanja. 
Kako se lahko zaščitite? Z rednimi pre-
gledi in čiščenjem dimovodnih naprav 
in zračnikov. Zagotoviti je treba ustre-
zno prezračevanje oz. dovod zraka za 
zgorevanje. V zaprtih prostorih se ne 
smejo uporabljati naprave, ki jih poga-
njajo motorji z notranjim zgorevanjem 
(motorne žage, agregati ipd.). Ob zago-
nu motorjev vozil z notranjim izgore-
vanjem v garaži naj bodo garažna vrata 
odprta, preventivno se lahko v bivalne 
prostore namestijo javljalniki ogljikove-
ga monoksida (CO-javljalniki).
Kaj pravi zakonodaja? V prostore s ku-
rilnimi napravami, odvisnimi od zraka 
v prostoru, je bilo treba CO-senzorje na-
mestiti najpozneje do 1. januarja letos. 
Namestitev v ostale bivalne prostore ni 
zahtevana, je pa priporočljiva.
Kaj je CO-javljalnik, kakšnega kupiti? 
To je elektronska naprava, ki že pri mi-
nimalni koncentraciji (čas glavobola) 
uporabnika z močnim zvočnim in sve-
tlobnim signalom opozori na nastanek 
plina. Izpolnjevati mora zahteve stan-
darda SIST EN 50291-1. 

Obvezen senzor ogljikovega monoksida 
Kam pravilno namestiti javljalnik? V bi-
valne prostore (spalnica, otroška soba, 
dnevni prostori) naj se namestijo čim 
bližje višini glave oseb (na steno). V pro-
storih s kurilno napravo (kurilnica, pro-
stori s kaminom, kopalnica) naj se na-
mestijo na strop. Ogljikov monoksid, ki 
uhaja iz gorilnih naprav, je toplejši od 
zraka, zato se sprva dviguje. Ko se ohlaja, 
se začne širiti proti tlom. Ko zrak postane 
enake temperature kot zrak v prostoru, 
se porazdeli po vsem prostoru. Javljal-
nik mora biti 30 centimetrov oddaljen 
od zračnega žepa (stiki sten, stiki sten in 
stropov, preklade, stropi steklenih streh). 
Ukrepi v primeru zaznavanja CO-ja? 
Izklopite vse gorilne naprave, odprite 
vrata in okna, da se prostor prezrači, za-
pustite prostor ter pokličite vzdrževalca 
svojih gorilnih naprav. Če ste v dvomih 
glede zastrupitve, pokličite na št. 112. Če 
imate nameščen detektor, ne vstopajte v 
prostor toliko časa, dokler zvočni alarm 
na detektorju ne preneha delovati. Ne 
uporabljajte gorilnih naprav, dokler jih 
ne pregleda pooblaščeni vzdrževalec.
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  
v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016

V občini Cerklje na Gorenjskem upravljamo tri vodovodne sisteme. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje 
mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z 
drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov v pitni 
vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v pitni vodi 
prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikrobiološki parame-
tri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikroorganizmi, ki jih rutin-
sko preiskujemo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno 
ustreznost pitne vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost presežene-
ga parametra ter v povezavi z ostalimi parametri. 
Pri določanju ustreznosti pitne vode smo upoštevali parametre in mejne 
vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različnih 
mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v laboratorij, kjer 
se opravijo preskušanja na izbrane parametre.

Vodovodni sistem Cerklje
Vodovodni sistem Cerklje s pitno vodo oskrbuje 6353 prebivalce. Oskr-
buje naselje Adergas, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska Do-
brava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, 
Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Vele-
sovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah.  
Vir pitne vode je staro zajetje Grad, ki se napaja iz razpoklinskega vodo-
nosnika (predstavlja 19 odstotkov celotne količine), ostala voda pa pri-
teče iz Virov pod Krvavcem (dve vrtini in spodnje drenažno zajetje). Pitna 
voda iz zajetja Grad se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje, medtem 
ko se voda iz Virov pod Krvavcem stalno dezinficira s plinskim klorom. V 
vodovodni sistem smo distribuirali 693.390 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osemindvajset vzorcev 
pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja od-
vzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno kemijska presku-

šanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi 
odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem
Vodovodni sistem Ambrož pod Krvavcem s pitno vodo oskrbuje 199 pre-
bivalcev v naselju Ambrož in Stiška vas.
Vir pitne vode je vrtina Ambrož in zajetja Ambrož. Vrtina se napaja iz 
razpoklinskega vodonosnika, medtem ko se zajetja napajajo iz kraško 
kavernoznega vodonosnika. Pitna voda se stalno dezinficira s presve-
tljevanjem z UV-svetlobo. V vodovodni sistem smo distribuirali 10.722 
m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvanajst vzorcev pitne 
vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva 
vzorca pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so 
pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti 
vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem Šenturška Gora
Vodovodni sistem Šenturska Gora s pitno vodo oskrbuje 379 prebivalcev 
v naseljih Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora.
Viri pitne vode so zajetja Blate, ki se napajajo iz razpoklinskega vodono-
snika. Pitna voda se stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom. V vodo-
vodni sistem smo distribuirali 38.350 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvanajst vzorcev pitne 
vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva 
vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da je bil en 
odvzet vzorec neustrezen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij (to so 
indikatorske bakterije in so pokazatelj sprememb, ki nimajo neposre-
dne nevarnosti za zdravje). Opravljeno je bilo ponovno vzorčenje, ki je 
pokazalo ustreznost pitne vode. Vsi ostali vzorci so bili glede na obseg 
opravljenih preskušanj ustrezni.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2016, so pokazala, da je 
pitna voda v vseh vodovodnih sistemih v občini Cerklje na Gorenjskem,  
ki so v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno ustrezna in ni ogro-
žala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in rezervnih  
vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema bomo zago-
tavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste uporabniki še naprej  
uporabljali ustrezno pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi  
ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v  
prihodnje pili zdravo in svežo vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okvi-
ru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec 
monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na  
planetu je manj kot 1 % vode, ki se lahko uporablja kot pitna voda. Več 
kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave pitne vode. 
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Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav jo na nekaterih območjih  
primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi 
v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, ki prihaja 
iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržujejo deževnico, ki pronica skozi  
zemljo. Kakovost pitne vode iz prej omenjenih vodovodnih sistemov je 
zelo dobra, zato jo lahko varno pijete iz pipe.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe  
pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
-  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje 

pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
-  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako 

jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda 
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako 
naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po daljši 
odsotnosti.

-  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje 
do stabilizacije temperature vode.

-  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba  
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi uporabni-
ki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le zato, ker 
želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo rastline in živa-
li v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodeluje pri zmanjšanju 
onesnaženja. Ne zlivajte v odtok kemikalij – barve, lakov, insekticidov 
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok – nobenega olja za cvrtje 
ali solate in zlasti nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko poško-
dujejo delovanje sistema za čiščenje odplak, s tem ko uničijo favno in 
zamašijo cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni center.

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, 
prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V primeru večjih 
okvar o moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo Cen-
ter za obveščanje, občino in radijske postaje. Obvestilo objavimo tudi 
na spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno imamo vzpostav-
ljeno tudi osebno obveščanje po SMS- in/ali sporočilih po elektronski 
pošti. Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite 
po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko obrazca 
na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega 
podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih ustanov 
(šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravil-
nika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega novega 
koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.

Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas je v začetku letošnje-
ga leta na odrske deske postavilo hudomušno komedijo Moj Vinko 
avtorja Antona Žumbarja. Režiral jo je neutrudni Silvo Sirc, v vlogi 
Vinka, Mice, Janeza, Reze, Marinke in Jureta pa se je predstavilo 
šest domačih igralcev, ki so predstavo prevedli v gorenjsko narečje. 
Predstava je bila premierno uprizorjena na domačem odru, sledila 
so uspešna gostovanja po Gorenjski. Komedija je nasmejala lepo 
število obiskovalcev, zabavali so se tudi igralci in ostali sodelav-
ci, ki vsako leto pomagajo pri izvedbi predstav, ki za društvo niso 
majhen zalogaj. Dramska skupina turnejo zaključuje v domačem 
Adergasu v petek, 31. marca, ob 19.30 in vabi k ogledu predstave. 

Moj Vinko nasmejal Gorenjce
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S pomočjo dobrodelne predstave Juri Muri iz Afrike so otroci zbirali 
igrače za pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Jesenice in soci-
alno ogrožene. Ogled predstave so si namreč zagotovili z menjavo 
igrače za vstopnico. Tako so po besedah Urše Šeruga z zavoda Za-
bavno je zbrali več škatel igrač za bolnišnico, del pa tudi za otroke 
iz socialno šibkih družin, ki so jih razdelili s pomočjo Družinskega 
in mladinskega centra iz Cerkelj. V zavodu Zabavno je so nedavno 
sklenili sezono, v kateri so organizirali pet otroških predstav in go-
stili več kot 1400 obiskovalcev. Z novimi predstavami se vračajo je-
seni, ko bodo organizirali tudi otroške delavnice na Gradu Strmol. 

Dobrodelni Juri Muri in otroci

Večgeneracijski center Gorenjske s sedežem v Kranju je začel izva-
jati tedenske aktivnosti tudi v Cerkljah. Projekt, financiran s strani 
države in evropskih skladov, je namreč podprla tudi Občina Cerklje. 
Tedenske aktivnosti tako potekajo v prostorih občine ter v Domu 
Taber. Glavni cilj projekta je nuditi brezplačne, preventivno zasta-
vljene vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati 
k dvigu kakovosti življenja, preprečevati zdrs v socialno izključe-
nost in revščino ter spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. In ne 
nazadnje okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organi-
zacij, socialnih podjetij in občin v posamezni geografski enoti.

Večgeneracijski center v Cerkljah
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SAMO LESJAK, FOTO: MATIC ZORMAN

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je potekala Ob-
močna revija pevskih zborov in malih pevskih skupin, na odru 
pa so se predstavile tudi folklorne skupine. Revija postaja tra-
dicionalna marčevska prireditev, ki pritegne mnogo obiskoval-
cev, na njej pa je v dveh koncertnih večerih, ki ju je povezovala 
Mojca Krajnc, nastopil cvetober kakovostnih območnih zborov, 
med njimi tudi Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna pod 
umetniškim vodstvom Damijana Močnika in Komorni moški 
pevski zbor Davorina Jenka pod umetniškim vodstvom Jožefa 
Močnika. Vsak izmed zborov se je predstavil s po tremi pesmimi, 
od ljudskih, klasičnih in sodobnih. Nedelja je bila v znamenju 
nastopov folklornih skupin. Obiskovalci so uživali v nastopih de-
vetih zasedb, ki so predstavile folklorne plese z vse dežele. Nav-
dušila je tudi domača folklorna skupina KUD Folklora Cerklje 
pod umetniškim vodstvom Braneta Šmida. Zborovske pevske 
nastope – iz območne se bodo nekateri zbori prebili tudi na regij-
sko ter državno raven – je strokovno spremljal Tomaž Faganel, 
folklorne nastope pa Branka Moškon. Ob uspešno zaključenih 
prireditvah se je predstavnik organizatorja JSKD OI Kranj Aldo 

Komar zahvalil vsem nastopajočim, občini gostiteljici, županu 
ter številnim obiskovalcem, ki so ponovno lahko uživali v kako-
vostnih nastopih tako pevskih zborov kot tudi folklornikov.

Reviji petja in folklore

MIRA GERKMAN

Spet je tu mesec marec, ko svoj praznik praznujejo naše drage mame in naši dragi očetje. 
Da bi jim vsaj malo polepšali njihov praznik in jim rekli hvala za vse, se otroci in šolarji 
Dramske skupine Pod stražo že ves mesec pridno pripravljajo. Vadijo petje otroških in 
ljudskih pesmi, ponavljajo recitacije, sučejo pete v plesnih ritmih in prste po instrumen-
tih. Prireditev bo v nedeljo, 26. marca, ob 16. uri v Domu krajanov Poženik. Prisrčno vablje-
ni, dragi starši, stari starši, skratka čisto vsi od blizu in daleč. S kulturnim programom ob 
materinskem dnevu pa so se v Dramski skupini Pod stražo že včeraj, 23. marca, spomnili 
tudi varovancev Doma Taber in tudi njih razvedrili in jim popestrili jesen življenja.

Ob materinskem dnevu
BREDA ŽARGAJ

Ob prazniku žena, 8. marcu, smo člani 
dramske skupine Pod Stražo organizi-
rali predavanje z naslovom Drugačen 
ni napačen, ki ga je vodila Nena Dau-
tanac. Kar lepo število se nas je zbralo 
v skupnih prostorih KUD-a, kjer nam je 
predavateljica z različnimi primeri odpi-
rala oči, da biti drugačen, ni napačno. 
Vsak se je našel v kakšnem okvirčku in 
se vprašal, kaj pri sebi lahko spremeni, 
doda, odvzame. Skoraj vsak ima željo 
po dobrem partnerskem odnosu, v kate-
rem je ljubezen. In če se obe osebi spo-
znata, lahko uvidita, da so njune razlike 
prednost. Prav tako je v prijateljstvu ali v 
službi. Sprejeli smo določeno mero zna-
nja ali pa smo ga obnovili. Želja v nas 
samih pa je, koliko si bomo dopustili 
sprememb in sprejeli ljudi, ki jih imamo 
radi ali pa so del našega vsakdanjika. 
Ne bojmo se drugim pogledati v oči, se 
odkrito pogovarjati. Sprejmimo ljudi in 
jim dajmo priložnost, da jih spoznamo. 
S predavanja smo odhajali zadovoljni, 
napolnjeni z eno posebno energijo in 
sklepom v sebi, da smo vsi zvezde in da 
napačen ni drugačen. Sklenili smo tudi, 
da se še srečamo in kakšno rečemo na 
temo o komunikaciji in konfliktih ter o 
odnosih in čustvih. Takrat pa zopet vsi 
vabljeni v našo družbo.

O drugačnosti

www.agrotehnika.si

 

 

 

 

 

 

  

  

AGROTEHNIKA v ŠENČURJU JE URADNI PRODAJALEC                 
                 STROJEV SIP, ROBUST, TAJFUN
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com
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servis viličarjev in traktorjev
Simon Zupanec, s. p.

Ulica Antona Kodra 8, 4207 Cerklje

Tel., faks: 04 25 21 615, GSM: 031 648 917, e-pošta: serviltra@gmail.com

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

Rok Ipavec, s. p.
Za log 61, 4207 CER KLJE

Izdelava pohištva, notranjih vrat in tapeciranje.

Tel.: 04/252 58 00, 
GSM: 040/775 585, 
Tel.&faks: 04/252 16 82

 

Jerovšek Primož, s. p. 

Lahovče 9, 4207 Cerklje
Tel./faks: 04/25 22 000

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA   
MAREC 2017

Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev  
in se udeležite ene od marčevskih terenskih krvodajal-

skih akcij, ki bo:

V ČETRTEK, 30. MARCA 2017,  
V ŠPORTNI DVORANI CERKLJE, KRVAVŠKA CESTA 4. 

 Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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DR. LJUDMIL DIMITROV IN DANIELA MOČNIK

Veleposlaništvo Republike Bolgarije je ob praznovanju dneva 
državnosti 7. marca organiziralo sprejem v Mestnem muzeju v 
Ljubljani, na katerem se je predstavil novi veleposlanik n. eks. 
Dimiter Abadžiev. V svojem nagovoru je predstavil prednostne 
naloge s poudarkom na bolgarsko-slovenskih kulturnih odno-
sih, v katerih osrednje mesto še vedno zavzema pesnica Elisa-
veta Bagrjana, nominiranka za Nobelovo nagrado. V času med 
obema vojnama je bila pogosta gostja zakoncev Hribar v dvorcu 
Strmol in v njuni družbi s slikarjem Božidarjem Jakcem, pesni-
koma Otonom Župančičem in Igom Grudnom ter pisateljem, 
politikom, diplomatom Izidorjem Cankarjem. Leta 1936 je izda-
la vrh svojega pesnjenja Srce človeško in zbirko posvetila slo-
venskim prijateljem, predvsem pa njeni veliki, resnični, globoki 
in ustvarjalni ljubezni. Bagrjanina vloga v kulturnem prostoru 
obeh republik je še vedno povezovalna pri nastajanju profesi-
onalnih prevodov iz bolgarske književnosti v slovenski jezik in 
obratno, česar ne ceni samo novi veleposlanik Abadžiev, ki pa 
ima za ohranjanje spomina še osebni razlog, saj ga na elitno 
pesnico vežejo sorodstvene vezi. Člani BŠK Kluba Liberius pa 
smo ponosni, da smo Bagrjanin prolog v prisotnosti predstavni-
kov bolgarske ambasade interpretirali ob zadnjih dnevih evrop-
ske kulturne dediščine. 

Živost Bagrjanine poezije

DANIELA MOČNIK

BŠK Liberius Cerklje v sodelovanju z akademsko slikarko Ireno 
Gayatri Horvat, pianistom Simonom Skalarjem ter plesno skupi-
no pod vodstvom koreografinje Ane Jug prijazno vabi na multime-
dijsko prireditev, posvečeno Materi Zemlji v petek, 21. aprila, ob 
20. uri v župnijsko dvorano v Cerkljah na Gorenjskem. Ob dnevu 
Evrope in v počastitev nobelovca Rabindranatha Tagoreja prija-
zno vabimo k odprtju likovne razstave Namaste v Galerijo TIC v 
Petrovčevi hiši v Cerkljah v torek, 9. maja, ob 20. uri: Irena Gayatri 
Horvat, Lojze Kalinšek in BŠK Liberius Cerklje.

Noč knjige

DARINKA KRALJ

Likovniki iz Cerkelj smo z veliko vnemo zakorakali v novo leto. V 
januarju smo ustvarjali na temo kozolcev v knjižnici Otona Žu-
pančiča v Ljubljani, februarja smo v domu Taber pripravili razsta-
vo slik v počastitev kulturnega praznika. Ob pustu smo se odlo-
čili, da naslikamo nekaj slik na to temo. Nastalo je blizu dvajset 
slik, na katerih smo prikazali pustne običaje iz različnih krajev 
Slovenije, pa tudi beneške maske so krasile stene Petrovčeve 
hiše. Odprtje razstave smo pripravili na »debeli četrtek«, s ka-
terim se pustni praznik začne. Ob tej priložnosti smo predstavili 
pustne šege in navade, prebrali nekaj zgodovinskih zapisov, pri-
povedovali o pustnih dogodkih in spominih iz mladosti. Naš član 
Ivan Kropivnik je napisal pesem in jo prebral. Že sedaj pripravlja-
mo novo razstavo, ki bo ob veliki noči v Petrovčevi hiši.

Likovniki smo slikali Pusta
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OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/28 15 800   faks: 04/28 15 820
E-pošta: obcinacerklje@siol.net 

Na podlagi 5., 6., 7., 8., in 9. člena Odloka o podeljevanju pri-
znanj Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2016) Komisija za nagrade in pri-
znanja objavlja

RAZPIS
zbiranja predlogov za podelitev priznanj 
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2017

Občina Cerklje na Gorenjskem po določilih Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Cerklje na Gorenjskem podeljuje priznanja obča-
nom pa tudi drugim osebam in organizacijam ter pomembnim go-
stom občine, ki so s svojim delom v občini ali izven nje pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu Občine Cerklje na Gorenjskem. 

Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem se podeljujejo pravilo-
ma na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Cer-
klje na Gorenjskem, 23. septembra.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in mo-
ški spol. 

Nagrada Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
Občanom, skupinam občanov, društvom ter drugim organizaci-
jam in skupnostim, ki v občini zaslužijo splošno priznanje in odli-
ke za izredne uspehe pri delu, za zgledna dejanja ter dosežke, 
ki imajo poseben pomen za razvoj občine kot aktualen odziv na 
dosežke in uspehe na posameznih področjih dela in ustvarjanja. 

Sredstva za izplačilo dodeljene nagrade so zagotovljena v pro-
računu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016).

Velika plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupno-
stim ter društvom za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo, 
izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe ter vidne dosežke 
trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Cerklje na Gorenjskem ter so s posebnimi delovnimi prizadeva-
nji v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kako-
vostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Občine Cerklje. 

Mala plaketa Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupno-
stim ter društvom za prizadevanje in požrtvovalnost pri razvija-
nju in utrjevanju ugleda in razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 
ter za pomembne dosežke in uspehe v zadnjem obdobju in kot 
spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem se podeli:
občanom, skupinam občanov, zavodom, društvom in drugim 
pravnim osebam za dosežene uspehe v korist družbene skupno-
sti na posameznih področjih dela in ustvarjanja, za ravnanja in 
dejanja, ki so z gospodarskega, družbenega, kulturnega in soci-
alno humanitarnega vidika ocenjeni kot pozitivni dosežki. 
Priznanje Občine Cerklje na Gorenjskem je lahko podeljeno tudi 
posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po 
vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi 
potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje in sestre.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj 
Občine Cerklje na Gorenjskem so lahko občani, politične stran-
ke, podjetja, zavodi, društva ter druge organizacije in skupnosti 
z območja občine Cerklje na Gorenjskem.

Predlog oz. pobudo je treba oddati pisno in mora vsebovati:
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov pobudnika  

oziroma predlagatelja 
•  ime in priimek oz. naziv ter naslov predlaganega  

prejemnika priznanja 
• obrazložitev predloga oz. pobude 
• dokazila, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi 

Predlagatelji oziroma pobudniki morajo svoje pobude pisno 
posredovati na naslov: 

Občina Cerklje na Gorenjskem
Komisija za nagrade in priznanja
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

s pripisom: »za razpis – Priznanja Občine Cerklje na Gorenjskem« 

do vključno 16. junija 2017. 

Predloge oz. pobude lahko posredujete tudi na e-naslov: obci-
nacerklje@siol.net.

Številka: 032-09/2015-28
Datum: 17. 3. 2017

Predsednik komisije
JOŽE IPAVEC l.r.

EKIPA DMC

Družinski in mladinski center Cerklje je 
imel pester program. Kot vedno učno po-
moč lahko dobijo vsi otroci vsak delovni 
dan popoldne. Vsak drugi in četrti pone-
deljek v mesecu imamo angleščino, ob 

torkih je ob določenih terminih pogovor 
o veri, ob sredah prav tako na določene 
datume pogovor za pare, ob četrtkih je 
srečanje za mlade mamice in popoldne 
ustvarjalna delavnica, ob petkih pa so 
ustvarjalne urice. Potekajo tudi druženja 
ob večerih, srečanja prostovoljcev in ani-
matorjev. Letos smo izvedli že kar nekaj 
dogodkov: Palačinke ob zvokih kitare, ve-
čer družabnih iger, imeli smo dobrodelno 
otroško gledališko predstavo Juri Muri iz 
Afrike, dan za Palačinke, Filmski večer, 
Čajanko, Srčkov ples in pustno soboto ter 

potopisno predavanje o Irski. Med zim-
skimi počitnicami smo del programa na-
menili šolarjem. V počitniške delavnice 
je bilo vključeno pustno rajanje, pogovor 
o Pepelnici in postu ter težko pričakovan 
turnir v biljardu in namiznem nogome-
tu. Ni manjkalo ustvarjalnih delavnic, pi-
jače in prigrizkov. Vsakič se je programa 
udeležilo med 25 in 30 otrok. Za izvedbo 
smo poskrbeli prostovoljci. Veseli bomo 
tudi novih prostovoljcev, ki se sami od-
ločijo, koliko časa bodo prisotni in na 
kakšen način bi radi sodelovali.

DMC v polnem 
zagonu
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja naslednje 

 
JAVNO NAZNANILO  

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Cerklje na 
Gorenjskem - spremembe št. 4

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost, da bo javno raz-
grnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spremem-
be št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4), ki ga je pod številko projekta 
1402 izdelalo podjetje Locus, d.o.o. Postopek SD OPN – št. 4 se 
izvaja v skladu s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

Spremembe in dopolnitve OPN – št. 4 se nanašajo na spremem-
bo namenske rabe za enoto urejanja prostora LT8, ki se ureja z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

Kraj in čas javne razgrnitve 
Javna razgrnitev SD OPN – št. 4 bo potekala od 3. aprila 2017 do 
vključno 8. maja 2017, v mali sejni sobi Občine Cerklje na Gorenj-

skem (II. nadstropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Go-
renjskem, v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo javno 
dostopno tudi na spletnem naslovu www.cerklje.si.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD OPN 
– št. 4, ki bo potekala v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 16. uri v 
veliki sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (II. nadstropje), 
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopol-
njeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani or-
gani, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko 
poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov oziroma na pripravljeni obrazec na mestu 
javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Cerklje na Go-
renjskem. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Novice izpod Krvavca in na 
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 350-04/2016-30
Datum: 17. 3. 2017

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj l.r.

Petrol_OglasBioPlin_Novice izpod krvavca_185x131mm_3mmbleed Folder.indd   2 27. 02. 2017   09:06:16
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MIHA GRO ŠELJ
Tel.: 04 25 22 574, faks: 04 25 25 859, GSM: 041 672 - 057

KLJU ČAV NI ČAR SKE STO RIT VE
4207 Cer klje, Po že nik 14a

d.o.o
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www.pogrebnik.si

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 
14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016) 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja naslednje  

JAVNO NAZNANILO  
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta območja  
L8 poslovni kompleks Brnik

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost, da bo javno 
razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta območja L8 Poslovni 
kompleks Brnik (krajše: SD OPPN), ki ga je pod številko pro-
jekta P 129660 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
Postopek SD OPPN se izvaja v skladu z 18. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju.

Kraj in čas javne razgrnitve 
Javna razgrnitev SD OPPN bo potekala od 12. aprila 2017 do 
vključno 17. maja 2017, v mali sejni sobi Občine Cerklje na Go-
renjskem (II. nadstropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem, v času uradnih ur občinske uprave. Gradivo bo 
javno dostopno tudi na spletnem naslovu www.cerklje.si.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD 
OPPN, ki bo potekala v torek, 9. maja, ob 16. uri, v veliki sejni 
sobi Občine Cerklje na Gorenjskem (II. nadstropje), Trg Davo-
rina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen do-
polnjeni osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlo-
ge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov oziroma na pripra-
vljeni obrazec na mestu javne razgrnitve ali v pisni obliki na 
naslov Občine Cerklje na Gorenjskem. Rok za podajo pripomb 
in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče 
zadnji dan javne razgrnitve.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Novice izpod Krvavca in 
na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 350-02/2016-35
Datum:   20.03.2017

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan

Franc Čebulj, l.r.

SEZNAM OBJAVLJENIH OBČINSKIH 
PREDPISOV V URADNEM GLASILU 
SLOVENSKIH OBČIN 

•  POPRAVEK ODLOKA o nadomestilu za uporabo stavbnega ze-
mljišča v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 2, 20. januar 2017) 

•  SKLEP o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2017          
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3, 27. januar 2017) 

•  SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spre-
membe št. 6  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2017 z 
dne 24. februar 2017)

•  ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spre-
membe št. 5 (SD OPN št. 5) (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 11/2017 z dne  10. marec 2017)

•  Spremembe in dopolnitve NAČRTA ravnanja z nepremičnim 
premoženjem 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2017 
z dne  10. marec 2017)

•  SKLEP o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/2017 z dne 10. marec 2017)

•  SKLEP o izvzemu zemljišč iz javnega dobra (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 11/2017 z dne 10. marec 2017)

Objavljeni občinski predpisi so dostopni na spletni strani Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si in na spletni strani 
Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor  www.
lex-localis.info

ALOJZIJA KORBAR TACAR, ČLANICA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE 
UREJENOSTI KRAJEV OBČINE CERKLJE

Kozolci so vidni del naše krajine in prvi pokazatelj urejenosti kraja, 
ki ga turisti (in domačini) zaznamo. V imenu Komisije za ocenjeva-
nje urejenosti krajev naprošam vse lastnike kozolcev, da odstranite 
polomljene late, popravite strehe in nadomestite dotrajane dele 
ostrešja svojega kozolca. S skupnimi močmi lahko veliko pripomo-
remo za prijetno sobivanje in lepoto krajev naše občine.

Kozolci – vzdržujmo in uredimo jih
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SIMONSODNIK,s.p.
Faks:04/2521090,GSM:031760594,www.sodnik.si

Zalog55,4207CerkljenaGorenjskem

70 let

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

Obvezna registracija mopedov  
od 1. 5. 2017 dalje

Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (Uradni list 
RS, št. 68/2016), ki je začel veljati 19. 11. 2016, je prinesel 
novost glede registracije mopedov.  
Po novi zakonodaji se lahko moped (tako kot do sedaj npr. 
starodobnik ali traktor), če je bil na ozemlju Republike Slo-
venije pred 1. 5. 2004, registrira brez dokazila o izvoru in la-
stništvu vozila, če lastništvo vozila ni sporno. Za ta vozila se 
nespornost lastništva ugotavlja v posebnem ugotovitvenem 
postopku po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.  
Navedeni zakon je uvedel obveznost, da morajo biti po 1. 5. 
2017 dalje vsi mopedi, tudi tisti, pri katerih trajna nazivna 
moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstruk-
cijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.  
Lastnik registriranega ali odjavljenega mopeda, pri katerem 
trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, mora 
obstoječe registrske tablice zamenjati za registrske tablice, 
določene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pra-
vilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list 
RS, št. 9/2017) ob prvem poteku veljavnosti prometnega do-
voljenja ali registraciji mopeda po 1. 5. 2017. Zaradi njihove 
lažje prepoznave v cestnem prometu bodo imeli ti mopedi 
nameščene drugačne registrske tablice kot ostali mopedi. 
Tovrstne mopede se bo lahko registriralo od 6. 4. 2017. 
 
Kranj, 16. 3. 2017               UPRAVNA ENOTA KRANJ

V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika je Društvo upokojencev 
Cerklje organiziralo dvanajsto prireditev Skupaj se imamo fletno. 
Na prireditvi so sodelovala društva upokojencev (DU) iz Cerkelj, 
Komende in Bukovice - Šinkovega Turna. Za medgeneracijsko rav-
novesje so na tokratni prireditvi v Cerkljah poskrbeli folklorniki iz 
Osnovne šole Davorina Jenka pod vodstvom Petre Fajdiga. Prire-
ditev je povezovala Anica Sirc.

Skupaj se imamo fletno

Konec decembra so cerkljanski godbeniki svojim poslušalcem 
znova pripravili zanimiv božično-novoletni koncert z gosti, pevc 
iz Glasbene šole (GŠ) Kranj ter zmagovalca šova Slovenija ima ta-
lent duo Wildart. Pevci iz GŠ Kranj (Ana Benedik, Zalka Leskovar, 
Metka Rauter in Tilen Lotrič) so pod mentorstvom Janeza Hostni-
ka in ob klavirski spremljavi Mateje Grašič zapeli venček sloven-
skih božičnih pesmi, duo Wildart (Timotej Willewaldt z violino in 
Lenart Prek z violončelom) pa sta publiko navdušila s priredbami 
znanih pop in rokovskih uspešnic. Godbeniki so v prvem delu 
koncerta zaigrali nekaj božičnih skladb, nadaljevali pa z uspešni-
cami iz filmov in risank. Koncert sta kot vsako leto z duhovitim vo-
denjem popestrila Avgust Jagodic in Domen Žagar. Nabito polna 
dvorana, ki je kar pokala po šivih, in bučni aplavzi so bili dokaz, 
da so poslušalci nadvse uživali. 

Praznični koncert Godbe Cerklje
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JANEZ KUHAR

Društvo obrtnikov in podjetnikov Cer-
klje je v soboto, 11. februarja, organizi-
ralo petnajsto prvenstvo v veleslalomu 
na Krvavcu za podjetnike in njihove 
družinske člane ter pri njih zaposlene 
delavce. V šestih kategorijah je nasto-
pilo triinpetdeset tekmovalk in tekmo-
valcev. Ekipo so sestavljali trije tekmo-
valci. Po besedah predsednika Društva 
obrtnikov in podjetnikov Cerklje Lada 
Ahčina se obrtniki še vedno radi ude-

Pokal Badrsu
Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje je februarja 
organiziralo petnajsto prvenstvo v veleslalomu.

ležujejo tekmovanja, predvsem zara-
di sprostitve, nabiranja novih moči in 
energije. Največ uspeha je tudi letos 
imela obratovalnica Badrs iz Poženika. 
Za zmagovalno ekipo so nastopili Bra-
ne Dolinar in sinova  Rok in Aleš. Drugo 
mesto je osvojila ekipa Meteor Cerklje, 
za katero so tekmovali Marko Remic 
in Matej in Anja Remic, tretje pa je bilo 
podjetje za izdelavo in prodajo kmetij-
ske mehanizacije Gorenc Spodnji Brnik 
(za podjetje so tekmovali Igor Stare, Ga-
šper Pilar in Franc Naglič). Četrto me-
sto je osvojila ekipa Vargro iz Poženika, 
zanjo so tekmovali Anita, Rebeka in Ta-
mara Grošelj, peto mesto pa je osvojila 
ekipa Kovinc iz Lahovč, za to ekipo pa 
so tekmovali Uroš Ropret, Pavel Žvelc in 
Uroš Zupin. 
V skupini do 15 let  je bila med deklica-
mi najboljša Manca Stele, med fanti Nejc 
Žvelc, med ženskami do 40 let starosti 
Anja Remic, med moškimi do 40 let Aleš 
Dolinar, nad 40 let pa sta bila najboljša 
Tanja Globočnik in Marko Remic. Prvič 
pa so na tekmovanju nastopile tudi va-
ške skupnosti. Zmagala je ekipa Poženika 
pred Zgornjim Brnikom in Štefanjo Goro.
Najboljši trije v vsaki kategoriji  so pre-
jeli medalje, najboljše tri obratovalnice 
pa pokale. Prehodni pokal, ki ga je lani  
izdelal kovaški mojster Janez Globoč-
nik iz Kovaštva Globočnik, v trajno last 
dobi trikratni zaporedni zmagovalec.

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih si preberite na  
spletni strani citroen.si. Slika je simbolna.

DO 24 OBROKOV
S KARTICO DINERS 
CLUB CITROËNMEMBER

SINCE
VALID THRU

MRS M NOVAK HORVAT

2014 01/14 01/19

000 000000 0000

If  found, please return to the nearest Diners Club O�ce.
This Card is property of  Erste Card d.o.o.
and must be returned upon request.

zahtevo vrniti. Najditelja kartice vljudno prosimo, da jo 
vrne na najbližji Diners Club.

Customer service (24 hours): + 386 1 5617 880

Your regional partner 
for investments. 

UGODNA
MENJAVA
PNEVMATIK
ŽE ZA

citroen.si

2440 ¤

AVTOHIŠA JENKO d.o.o., PRAPROTNA POLICA 23, 4207 CERKLJE; TELEFON: 04 252 66 00

ALEŠ SENOŽETNIK

Ena izmed zanimivejših pustnih prireditev v 
občini se je odvila na pustni torek v Poženi-
ku. Dramska skupina Pod stražo je namreč v 
tamkajšnjem domu krajanov pripravila pra-
vo pustno rajanje, v katerem so se zabavale 
stare in mlade pustne šeme. Po kakšni uri 
plesa ob odlični glasbi pa je sledil vrhunec 
večera – sežig pusta, ki so ga najtežje čakali 
otroci. Ogenj na bližnjem travniku je najbolj 
navdušil najmlajše. Kot sta povedali Mira 
Gerkman in Breda Žargaj, je sežig pusta tra-
diconalna navada v okoliških vaseh že od 
nekdaj. »V naših koncih pusta vedno seži-
gamo, in to vselej na pustni torek,« pravita 
sogovornici. Dramska skupina Pod stražo 
je sicer takšno pustno rajanje pripravila že 
drugo leto zapored. Z obiskom so več kot 
zadovoljni, saj se je kljub počitnicam, ko so 
nekatere družine na zimskem dopustu, na-
bralo precej ljudi.

Pustno rajanje in  
sežig pusta



OBLETNICE | 17 

UREJANJE VRTOV
Marko Andrej, s. p., Zgornji Brnik 125

Telefon: 04/25 22 701, GSM: 041/519 870

Načrtovanje in urejanje vrtov, parkov ...
 sejanje trave in polaganje travne ruše

 sajenje in obrezovanje grmičevja  
 strojno zračenje trate

 obrezovanje sadnega drevja 

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si 
http://www.kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20     VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41  
 MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84  ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 

04/251 91 40  KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

DELA NA VRTU SE ZAČENJAJO –  
STE PRIPRAVLJENI!?

Rastline, semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci,  
korita, vrtno orodje, vrtni stroji, vrtnarska oprema – 

vse to v poslovalnicah KZ Cerklje.

ZAVIHAJMO ROKAVE!

Ksenija Verbič, s.p.
Stara cesta 33, Cerklje
GSM: 041/673-766, 041/708-504

PRODAJA ZELENJAVNIH SADIK
VLOŽENA ZELENJAVA  
- EKO rdeča pesa in feferoni, paprika
-  sveže vrtnine, pridelane na ekološki  

in integriran način

SOKOVI 
- EKO sok iz rdeče pese in jabolk 
- iz korenja in jabolk

Prodaja na domu (sadje in 
zelenjava) in na tržnicah  
na Jesenicah, v Kamniku  

in v Kranju-Primskovo  
(na pokriti tržnici). 

KMETIJA PR´ KOVČET 
BOŠTJAN JENKO, s.p.

Pšata 12, 4207 Cerklje
gsm: 064/134-910, tel.: 04/252-30-14
e-pošta: prkovcet@gmail.com

PRODAJA:   domačih mesnih izdelkov, pridelanih na tradicionalni način
STORITVE:  storitve klanja, razseka in izdelava mesnih izdelkov
MED
VELIKONOČNE ŠUNKE

PRALNICAPERILA
PavecSlavka,s.p.

Ul.4.oktobra4,4207CerkljenaGorenjskem
GSM:041603082

Spre je ma mo ob la či la za ke mič no čiš če nje.
Pe re mo tudi ode je, go stin sko pe ri lo in vse vr ste za ves.

Pranje ter likanje srajc in bluz za 1 EUR.

JANEZ KUHAR

Ljubljanski nadškof Stanislav 
Zore je Francu Korbarju iz Cerkelj 
ob njegovi osemdesetletnici, ki jo 
je praznoval 26. februarja le tos, 
podelil nadškofijsko priznanje in 
zahvalo za dolgoletno in požrtvo-
valno vsestransko so delovanje 
in pomoč v župniji Cerklje na Go-
renjskem. Pri znanje mu je v žu-
pnijski cerkvi Marijinega vnebov-
zetja v Cerkljah izročil cerkljanski 
župnik Jernej Marenk. Franc Kor-
bar se je rodil 26. februarja 1937 

na Pšati, pred približno šestdesetimi leti pa se je preselil v Cerklje, 
kjer sta z ženo ustvarila dom in družino s tremi otroki. V 90-ih le-
tih je sodeloval pri obnovi župnišča, vsa leta je bil zvest zvonar, 
skrbel pa je tudi za urejenost župnišča, župnijske cerkve, pokopa-
lišča in Marijinega vrtca. 57 let je bil član PGD Cerklje, v letih med 
1975 in 1979 je bil tudi predsednik, od 26. februarja pa častni član 
društva. Gasilci so mu ob tej priložnosti izročili bronasti kipec sv. 
Florjana, zavetnika gasilcev. Posebno priznanje pa so mu ob pra-
znovanju izročili predstavniki Društva upokojencev Cerklje, kjer je 
bil zadolžen za pohodnike, bil pa je tudi član tako upravnega kot 
nadzornega odbora. Bil je tudi krvodajalec, pri Turističnem dru-
štvu Cerklje pa je sodeloval pri 25 razstavah cvetja in lovstva.

Priznanje Francu Korbarju

MARIA MIA GRILLC

V soboto, 14. januarja, je Tone Železnikar iz Stiške vasi pod Kr-
vavcem praznoval svoj 90. rojstni dan. Prijatelji, sosedje in čla-
ni pašnih skupnosti smo mu čestitali, saj je res priljubljen med 
nami in je bil vedno pripravljen pomagati. Njegovih solza in sre-
če na obrazu ne bom nikoli pozabila. Kako je bil vesel, da smo 
mu podarili urico svojega dragocenega časa, in še zavrtel se je 
na nežen valček, ki ga je nekoč tudi sam igral. Že od malega je bil 
izredno priden, saj dela na višinski kmetiji nikoli ni zmanjkalo. 
Ljubezen ga je odpeljala v dolino, kjer sta si z ženo Vido ustvarila 
družino in je delal na štiri izmene. Pomagal pa je tudi pri posta-
vitvi nove pastirske staje na planini Koren, kljub visoki starosti 
je dal v koš marsikaterega mladeniča. Zelo rad je hodil peš, pla-
ninaril, šestkrat je obiskal Triglav in premnogo drugih vršacev.

Železni Tonček je praznoval
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ALEŠ SENOŽETNIK

Nedavno je v Kulturnem Hramu Ignaci-
ja Borštnika potekala tradicionalna pri-
reditev Podarim ti pesem v organizaciji 
Osnovne šole Davorina Jenka. Rdeča nit 
so bili glasbeni in pevski nastopi, poleg 
tega pa so učenci program popestrili še 
s kratkimi skeči, baletnim in gimnastič-
nimi nastopi. Kot vedno nastopijo tudi 
številni gostje, letos so točko pripravili 
tudi učenci Osnovne šole Helene Puhar. 
Kot vedno so tudi letos s prostovoljni-
mi prispevki zbirali sredstva za šolski 
sklad, namenjena učencem iz socialno 
šibkih družin za vključevanje v dejavno-
sti razširjenega programa šole. V dveh 
večerih so zbrali tri tisoč evrov.
Breda Žargaj, ena izmed učiteljic v pri-
pravljalnem odboru, nam je povedala, 
da so z izkupičkom zelo zadovoljni, ve-
seli pa jih tudi, da je prireditev uspela. 
»Pomembno se nam zdi, da otroci sode-
lujejo na takšnih prireditvah, saj s tem 
razvijajo številne talente in si krepijo 

samopodobo,« pravi Žargajeva. Priprave 
na nastop so potekale že od januarja, ko 
so na šoli pripravili avdicijo. Učenci so 
pripravili tudi vezne tekste in na različ-
ne načine sodelovali pri organizaciji, po-

leg učiteljev pa sta jim bila v pomoč tudi 
Boštjan Grabnar in Vido Frantar, ki sta 
posodila del opreme ter pomagala pri 
osvetlitvi odra ter glasbenem in video 
delu prireditve.

Osnovnošolci podarili pesem in zbirali sredstva
Osnovnošolci so navdušili s tradicionalno dobrodelno prireditvijo Podarim ti pesem.

Učenci so navdušili z odlično prireditvijo ter za šolski sklad zbrali tri tisoč evrov.

ANDREJA ROZMAN

Tudi na šoli smo slovesno obeležili slovenski kulturni praznik. Učenci od šestega do deve-
tega razreda so si ogledali predstavo Povodni mož na bolj moderni način, ki so jo uprizorili 
učenci z dramskega krožka. Mlajši pa so predstavili dejavnosti, ki so jih izvajali v okviru dne-
va šole. Prireditev smo slovesno začeli s petjem slovenske himne in skladbo Polž se je ože-
nit šel, ki nam jo je na klavir zaigrala Neža Boljtežar. Svoja odkrivanja in spoznanja so drug 
drugemu predstavili učenci od prvega do petega razreda. Prvi razredi je raziskoval kovaštvo 
v Cerkljah, drugi pletilstvo, tretji Petrovčevo hišo, četrti pomembne može v Cerkljah, peti pa 
kulturno dediščino Cerkelj. Prav ste prebrali, nastopili so že naši prvošolci. Tudi druge sku-
pine so predstavile, kaj so se novega naučili. Vsi razredi so predstavili tudi svoje plakate in 
izdelke. Razstava bo do konca marca na ogled v spodnjem hodniku šole in v Podružnični šoli 
Zalog. Po predstavitvi so kulturno dediščino kraja učenci spoznavali v različnih delavnicah.

Kulturno tudi v šoli

DAVID ŠIMNOVEC

Učenci šestega in sedmega razreda smo se 
februarja znova udeležili medobčinskega 
prvenstva osnovnih šol v košarki, ki je po-
tekalo v športni dvorani na Planini v Kranju. 
Odigrali smo dve tekmi. Prvo proti ekipi OŠ 
Predoslje, ki smo jo tudi premagali z rezul-
tatom 33:26, pa čeprav je bila naša igra še 
daleč od tiste, ki smo jo sposobni in smo 
jo pokazali zadnjič. Naslednje tekme ni-
smo odigrali najbolje in izgubili proti OŠ 
Franceta Prešerna z rezultatom 33 : 18. Za 
OŠ Davorina Jenka smo igrali David Ciperle, 
Gašper Hudobivnik, David Šimnovec, Anže 
Trtnik, Benjamin Vertnik, Jakob Šink, Peter 
Zajec, Lenart Jagodic, Tim Marko, Maks Urh 
Završnik, Tadej Vertnik in Janez Žlebir, ki je 
igral namesto Nejca Grošlja, ki je bil tokrat 
zaradi slabega zdravja odsoten. Z drugim 
mestom smo se uvrstili v naslednji krog tek-
movanja, na področno prvenstvo Gorenjske 
v košarki, s čimer si igralci zaslužijo iskrene 
čestitke.

Medobčinsko  
košarkarsko prvenstvo

ANDREJA ROZMAN

Januarja so učenci izbirnega predmeta Vzgoja za medije obiskali medijsko hišo Pro+. Poka-
zali so jim, kje in s kakšnimi kamerami snemajo oddaje. Spoznali so, kako se da prostor 
spremeniti s pomočjo scenskih delavcev. Dekleta so bila najbolj navdušena nad prostorom 
za masko, kjer je bilo ogromno ličil, oblačil in čevljev. Pokazali so jim tudi prostor, ki je name-
njen uredniku in drugim delavcem, ki skrbijo, da vse teče gladko, ter jim opisali delovni dan 
novinarja ter prednosti in slabosti tega poklica. Učenci so se s pozitivnimi vtisi vrnili domov.

Na televiziji
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Ugodno vam ponujamo:
 vse vrste zemeljskih izkopov

 urejanje kanalizacij, dvorišč in okolice
 posek in spravilo lesa

Gradbene storitve Jure Grilc, s. p.
Apno 70, Cerklje na Gorenjskem 
T: 051/393 504  
E: jure.grilc@gmail.com

 Ribogojnica
  Mlada  
govedina 

  Kisla repa in 
kislo zelje

Kmetija  Pr' Kral, Grad 13, Cerklje

Tel: 04-25-22-267  
Mobi: 041-506-234, Avguštin

031-479-801, Helena
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Martin Jenko

Praprotna Polica - Cerklje
tel.: 04 / 25 26 120

faks: 04 / 25 26 121
GSM: 041 / 781 023
E-pošta: jmj@siol.net

AVTOKLEPARSKA IN LIČARSKA DELA ZA VSA VOZILA.
SERVISI, POGODBENIK ZAVAROVALNIC. JM
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KLEPKLEPARSARSTTVVO IN KRO IN KROOVVSSTTVVOO

JENKJENKOO
Adergas 6, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Tel.: 04/252 70 10, fax: 04/252 70 11, GSM: 041/647 499

TRGOVINAZAVTODELI
INAVTOMEHANIČNESTORITVE

BraneDolinar

Po že nik 2, 4207 Cer klje, tel.: (04) 252 70 30

VLASTA KOŠNIK, VODJA VRTCA

Otroci iz obeh enot Vrtca Murenčki pri Osnovni šoli Davorina Jen-
ka Cerklje na Gorenjskem so v okviru obogatitvene dejavnosti 
v vrtcu oblikovali različne okrasne in uporabne izdelke iz gline. 
Glina je material, ki nosi v sebi neskončne izrazne možnosti. 
Skozi svet doživljanja in izražanja s tem primarnim materialom 
jih je vodila umetnica Petra Nabrnik. Rokovanje z glino je otroke 
sproščalo, umirjalo in spodbujalo k stiku s samim seboj. Glinene 
vazice, hišice, srčke in druge izdelke smo postavili na ogled v 
Petrovčevi hiši. Otroci so ob odprtju razstave sodelovali s kraj-
šim kulturnim programom. Zaplesali so otroci vrtčevske folklorne 
skupine, pevski zborček pa je ubrano zapel.

Glina v otroških rokah

UČENCI IN UČITELJICE OPB OŠ DAVORINA JENKA  
PODRUŽNIČNA ŠOLA ZALOG

Učenci oddelkov podaljšanega bivanja iz zaloške podružnice smo 
v januarju raziskovali, kaj, kdaj, s kom, komu in kako so včasih peli 
naši dedki in babice. Ugotovili smo, da se še vedno precej pesmic 
učimo tudi danes: Lisička je prav zvita zver, Metuljček cekinček, Iz-
idor ovčice pasel … manj znana pa je pesem Siničja tožba. Obiska-
li smo Tončko in Franca Tičarja, peli smo skupaj in izvedeli veliko 
zanimivega. Dekletom pod oknom niso peli, pa tudi "ofirali" ne ob 
godu. So pa fantje hitro katero zapeli, ko so se srečali na vasi. Do-
menili smo se, da dedke in babice povabimo na skupno srečanje. 
Ob kulturnem prazniku je g. France Prešeren (Jan) goste pričakal s 
figami. Kar 70 starih staršev se je odzvalo vabilu. Program je pove-
zovala Teja Stare, vmes pa nas je spodbujala tudi Lilijana Skubic, 
ki je zakuhala našo prireditev. Peli in plesali smo, nastopili pa sta 
Julija in Zala z dedkom in babico. Velik aplavz so poželi prvošolčki 
s Katarino Barbaro in učenci 2. e z venčkom narodnih. Gostje so 
nam pripeli, sploh pa ob Lovrovi harmoniki, Larini violini, Špeli-
nem klavirju, Tejini kitari v kvizu, v katerem smo se z našimi dragi-
mi domačimi tudi pomerili. Zmagali so, a čokolado so dali mladi 
ekipi. Spoznavali smo pesmi v srbskem, bosanskem in albanskem 
jeziku. Majina, Stelina in Dionitova pesem so res pritegnile vse 
udeležence na prireditvi. Lepo in prav je, da smo iz različnih okolij, 
in to nas bogati. Naše sporočilo: Drage babice in dedki, lepo nam 
je z vami in radi vas imamo. Hvala za vaše sodelovanje in se drugo 
leto znova snidemo.
                      

Pesmi naših babic in dedkov
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IVO KOROŠEC

V športni dvorani v Cerkljah je Nogometni klub Velesovo 8. 
in 14. ter 15. januarja organiziral že tradicionalni nogometni 
turnir za mlajše selekcije, ki je letos gostil več kot 50 ekip iz 
Slovenije in Hrvaške. Gre za največji turnir, ki ga vsako leto or-
ganizira NK Velesovo. Tridnevno športno vzdušje so popestrili 
mladi igralci od selekcij U-7 dalje pa vse do U-15. Med udele-
ženci je bilo veliko tudi prvoligaških klubov (Krško, Triglav, 
Olimpija, Domžale in Trešnjevka iz Zagreba).
Pri kategoriji U-7 in U-9 je sodelovalo 16 ekip, najboljši pa so bili 
igralci Škofje Loke, naša ekipa pa je bila žal poražena v četrtfinalu. 
V kategoriji U-9 je sodelovalo 12 ekip, zmagali so igralci Domžal, 

naši so bili četrti, najboljši igralec tega turnirja pa je bil domači 
igralec Matevž Šimnovec. V kategoriji U-11 je nastopilo 12 ekip, od 
tega so bili najboljši igralci Save, naši so bili četrti, najboljši strelec 
tega turnirja pa je bil naš igralec Andraž Šimnovec. V kategoriji 
U-13 je nastopalo 12 ekip, najboljši so bili gostje iz hrvaškega Tre-
šnjevka, naši so bili tretji in četrti, najboljši igralec pa je bil naš 
Matevž Šimnovec. V kategoriji U-15 je sodelovalo 11 ekip in najboljši 
so bili igralci Triglava, naši so izpadli v četrtfinalu.  
V vseh treh dnevih se je odvijalo pravo malo nogometno pr-
venstvo v prijetnem športnem in borbenem duhu. Vsi sodelu-
joči igralci so prejeli medalje, najboljše ekipe v posamezni ka-
tegoriji pa pokale, prav tako so bili nagrajeni tudi vsi najboljši 
strelci in igralci ter vratarji v posameznih kategorijah. 

Nogometni turnir znova privabil mlade
Turnirja v organizaciji Nogometnega kluba Velesovo se je udeležilo petdeset ekip.

NK Velesovo je znova pripravilo odlično obiskan nogometni turnir.

NIKA BREZNIK

Pretekla sezona je bila za cerkljanske atlete zelo pomembna zara-
di kakovostnega preskoka in prodora atletov na sam vrh slovenske 
otroške in mladinske atletike. Z uspehi so zrasle tudi ambicije in 
cilji za prihajajočo sezono so seveda še višji. Trenutno lahko govo-
rimo o treh večjih vadbenih skupinah. Prvo skupino predstavljajo 
otroci prve triade osnovne šole, kje je atletika predvsem zabavne 
narave. Otroci se z atletiko šele spoznavajo, zato se bodo tekmo-
vanj udeležili le najbolj zagreti. Najmlajše cerkljanske atlete tako 
čakajo regionalna tekmovanja v Kranju. Otroci, starejši od devetih 
let, bodo glede na želje in pripravljenost imeli možnost nastopa na 
regionalnih in državnih prvenstvih. Najstarejši atleti, ki so sedaj že 
zaključili osnovno šolo ali pa le-to zaključujejo, imajo seveda pri-
čakovanja zelo visoka. Čakajo jih državna prvenstva, kjer se bodo 
borili za najvišja mesta. Prav ti imajo zahtevno nalogo, saj s svojimi 
dosežki in uspehi Atletskemu klubu Cerklje postavljajo temelje in 
gradijo podobo v slovenski atletiki, ki bo v prihodnje lahko računala 
tudi na talente iz občine Cerklje. Nova tekmovalna sezona se za vse 
mlade atlete odpre s prvimi tekmovanji aprila in se zaključi šele 
sredi jeseni.

Atleti pred vrati nove sezone
JANEZ KUHAR

Samo Golob, petindvajsetletnik iz Cerkelj, je že v preteklih letih 
uspešno odpeljal več cestnohitrostnih dirk po Evropi in med drugim 
postal evropski CEZ prvak ter slovenski podprvak. Lani je tekmoval 
z novim sovoznikom Robertom Šintlerjem ter spremljevalno ekipo 
mehanikov. Udeležil se je vseh dirk državnega prvenstva ter nekaj 
evropskih rally tekmovanj. Že na prvem Rallyu Velenje, ki je štel tudi 
za evropsko prvenstvo, je bil drugi, enako uvrstitev pa je dosegel 
tudi na Rally Ronde, v državnem prvenstvu pa v skupnem seštevku 
odlično tretje mesto. Vsi dosedanji uspehi so velika motivacija za 
priprave posadke in avtomobila v novi sezoni.

Golob lani z novo ekipo

Rokometni klub Cerklje organizira ogled kvalifikacijske rokometne 
tekme med Slovenijo in Nemčijo. Tekma bo v sredo, 3. maja, ob 20. 
uri v Stožicah. Odhod avtobusa izpred Osnovne šole Davorina Jen-
ka bo na dan tekme ob 18. uri. Prijave zbirajo do 31. marca.

Ogled tekme
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ErjavšekZvone,s.p.
Slovenskac.39,4207CERKLJE

Tel.:++386(0)42529130
Odprtovsakdanod7.do23.ure,občetrtkihod7.do12.ure.

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA
Z NOVIMI IN RABLJENIMI AVTODELI
AVTOKLEPARSTVO

Dvorje 93, 4207 CERKLJE

GSM: 041/331 396

Tel./fax: 04/25 26 750

se priporoča

MILAN KRNIČAR s.p

TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM

CERKLJE, Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 6 440, 04/252 6 444
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KLJUČAVNIČARSTVO
ZORMAN D.O.O.

Franc Zorman
Praprotna Polica 18

4207 Cerklje na Gorenjskem

gsm: 041 608 798
franczorman@siol.net

KARATE KLUB CERKLJE

Regijsko tekmovanje v sankukai kara-
teju za gorenjsko regijo je potekalo 11. 
marca v Kamniku. Na njem smo zabele-
žili rekordno število prijavljenih, kar se 
je odražalo tudi v močnejši konkurenci. 
Tudi tokrat so se pomerili tekmovalci 
iz treh sankukai karate klubov: Karate 
kluba center Kamnik, Karate kluba Ko-
menda in Karate kluba Cerklje. Tekmo-
vali so v treh disciplinah, in sicer špor-
tnih borbah, IPPON kumiteju in katah. 
Tekmovanje je predstavljalo kvalifika-
cije za državni turnir, ki bo 9. aprila v 
Ivančni Gorici.
V borbah so se med Cerkljani v svojih 
kategorijah na stopnjičke uvrstili: Jaka 
Ušeničnik (1. mesto), Enej Tavčar (2. me-
sto), Nal Kotar Podgoršek (2. mesto), Žan 
Tomaževic (2. mesto), Saša Černe Klavs 
(2. mesto), Tajda Arh (3. mesto) in Gal 
Malnarič (3.–4. mesto).  
Iz Karate kluba Cerklje so v katah v svo-
ji kategoriji na stopnjičke stopile: Tajda 
Arh (1. mesto), Sara Merjasec (1. mesto), 
Saša Černe Klavs (2. mesto) in Lana Mo-
har Kralj (3. mesto). V IPPON kumiteju 
pa so se iz našega kluba v svojih kate-
gorijah najbolje odrezali: Lana Mohar 
Kralj (1. mesto), Nina Močnik (1. mesto), 

Jaka Rožman (1. mesto), Julija Likozar 
(2. mesto) in Sara Merjasec (3.–4. me-
sto). Državno prvenstvo v sankukai ka-
rateju, ki je potekalo 12. marca v Dom-
žalah, je bilo za naš klub prav tako zelo 
uspešno, saj smo na stopničkah imeli 
predstavnike tako v mladinski kot tudi 
članski selekciji. V športnih borbah je 

med mladinci do 60 kilogramov drugo 
mesto osvojil Jon Kuhar, med člani do 
75 kilogramov pa je 3.–4. mesto osvojil 
Blaž Filipič. Jon Kuhar pa je osvojil tudi 
3. mesto v skupnem seštevku pokalnih 
tekmovanj v lanski sezoni, in sicer v 
športnih borbah med mladinci absolu-
tno.

Uspehi  
karateistov

Ekipa mlajših dečkov ŠD Krvavec, Domačija Vodnik Krvavec, se je v 1. SKL uvrstila med naj-
boljših 16 v državi. Odigrali so 18 tekem ter si med 93 ekipami izborili igranje za uvrstitev od 
13. do 16. mesta. Za ekipo pod vodstvom Veliborja Damjanoviča in Jureta Korošca nastopa-
jo kapetan David Šimnovec, Anže Trtnik, Lenart Jagodic, Peter Zajec, David Ciperle, Benja-
min Vertnik, Gašper Hudobivnik, Maks Urh Završnik, Tim Marko, Jakob Šink, Matej Košnik, 
Lan Perne, Luka Stare, Jan Udir, Janez Žlebir, Miha Plevel, Tadej Vertnik, Aljaž Šerjak, David 
Vreček, Žiga Petrič, Nejc Grošelj in Ambrož Šimnovec. Mlajši del ekipe, dečki U12, uspešno 
nastopa v ligi Alpe-Adria, kjer so premagali vse nasprotnike.

Košarkarji med najboljšimi v državi
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Vsi dogodki so objavljeni v Koledarju dogodkov na spletni  
strani Občine Cerklje (www.cerklje.si) in Zavoda za turizem  
Cerklje (www.tourism-cerklje.si).

Petek, 24. marca • Dom Taber v Šmartnem, ob 10. uri

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA

Organizator: Ljudska univerza Kranj, Medgeneracijski center Kranj

Petek, 24. marca • Kabinska žičnica Krvavec, ob 18. uri

VEČERJA NA ZAJLI

Organizator: Gostinstvo Jezeršek in Gostilna Krištof

Petek, 24. marca • Gasilski dom na Zgornjem Brniku, ob 19. uri

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU NA ZGORNJEM BRNIKU

Oganizator: Urša Hočevar in Klavdija Frelih

Sobota, 25. marca • Nogometni center Velesovo, ob 16. uri

NOGOMETNA TEKMA ČLANI 3. SNL CENTER VELESOVO : RUDAR TRBOVLJE

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Nedelja, 26. marca • Krvavec, ob 10. uri

DAN TURNEGA SMUČANJA

Organizator: RTC Krvavec

Nedelja, 26. marca • Kulturni dom v Poženiku, ob 16. uri

NASTOP OTROŠKE DRAMSKE SKUPINE POD STRAŽO V KULTURNEM  
DOMU POŽENIK

Organizator: Dramska skupina Pod Stražo

Ndelja, 26. marca • Kulturna dvorana v Adergasu, ob 15. uri

MATERINSKI DAN V ADERGASU

Oganizator: KUD Pod lipo Adergas

Ponedeljek, 27. marca • Muzejska soba v Petrovčevi hiši v Cerkljah  
(I. nadstropje), ob 19.30

SREČANJE BRALNEGA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA LIBERIUS – INDIJA

Organizator: Kulturni klub Liberius Cerklje

Četrtek, 30. marca • Večnamenska športna dvorana v Cerkljah na Gorenj-
skem, ob 7. uri

KRVODAJALSKA AKCIJA

Organizator: Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje

Sobota, 1. aprila • Krvavec, ob 10. uri

RETRO FEST Z RIFLETOM

Organizator: RTC Krvavec

Sobota, 1. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 16.30

NOGOMETNA TEKMA ČLANI 3. SNL CENTER VELESOVO : ŠOBEC LESCE

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sobota 1. aprila • Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,  
od 20. do 23. ure

TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU

Organizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Nedelja, 2. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 10. uri

NOGOMETNA TEKMA DEČKI U15 1. GNL VELESOVO : BLED
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Nedelja, 2. aprila • Rojstna hiša Ignacija Borštnika v Cerkljah,  
od 10. do 18. ure

DAN ODPRTIH VRAT ROJSTNE HIŠE IGNACIJA BORŠTNIKA

Organizator: Kulturno društvo Ignacija Borštnika Cerklje

Nedelja, 2. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 15. uri

NOGOMETNA TEKMA ČLANICE 1. SŽNL VELESOVO : ANKARAN
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Ponedeljek, 3. aprila • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 19.30

SREČANJE BRALNEGA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA LIBERIUS – INDIJA
Srečanja bodo vsak ponedeljek v aprilu, vstop je prost.

Oganizacija: BŠK Liberius Cerklje

Ponedeljek, 3. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah  
na Gorenjskem, ob 20. uri

GLEDALIŠKA PREDSTAVA CUCKI
Organizator: Zavod Smejmo se

 Torek, 4. aprila • zbor pred AMD Cerklje, ob 8. uri

POHODNI IZLET CERKLJE–GRAD–PŠATA–ŠMARTNO–CERKLJE
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 5. aprila in 12. aprila • Dom Taber v Šmartnem, ob 10. uri

VELIKONOČNE DELAVNICE V DOMU TABER

Organizator: Društvo likovnikov Cerklje

Sobota, 8. aprila, vasi • Občine Cerklje na Gorenjskem, ob 9. uri

OČISTIMO DOMAČI KRAJ – ČISTILNA AKCIJA
Organizator: Občina Cerklje na Gorenjskem

Sobota, 8. aprila • Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje,  
od 16. do 21. ure

IZDELOVANJE BUTARIC

Oganizator: Družinski in mladinski center Cerklje

Torek, 11. aprila • zbor pred AMD Cerklje, ob 8. uri

KOLESARSKI IZLET PREDDVOR–ČRNJAVA
Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Sreda, 12. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah  
na Gorenjskem, ob 17. uri

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH SKUPIN
Organizator: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  
Območna izpostava KRANJ

Sobota, 15. aprila • Krvavec

LUŽA
Organizator: Društvo Dobr

Sobota, 15. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 16.30

NOGOMETNA TEKMA ČLANI 3. SNL CENTER VELESOVO : KOMENDA 

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Koledar dogodkov in prireditev
TIC Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 1b, 4207 Cerklje na Gorenjskem  
T: +386 4  28 15 822, F: +386 4  28 15 822, W: www.tourism-cerklje.si 
E: info@tourism-cerklje.si, FB: www.facebook.com/ticcerkljenagorenjskem

Zavod za turizem 
Cerklje

Občina Cerklje  
na Gorenjskem

TIC Cerklje  
na Gorenjskem
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

Ponedeljek, 17. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 17. uri

NOGOMETNA TEKMA DEČKI U15 1. GNL VELESOVO : BOHINJ

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Torek, 18. aprila • zbor pred AMD Cerklje, ob 7. uri

PLANINSKI IZLET NA KRIM

Organizator: Društvo upokojencev Cerklje

Četrtek, 20. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah  
na Gorenjskem, ob 20. uri

GLEDALIŠKA KOMEDIJA VEČNO MLADI

Organizator: Zavod Smejmo se

Petek, 21. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah  
na Gorenjskem, ob 20. uri

KONCERT NINE PUŠLAR

Organizator: Izobraževalni center Čveka

Petek, 21. aprila • Župnijska dvorana v Cerkljah, ob 20. uri

NOČ KNJIGE 2017

Oganizator: BŠK Liberius Cerklje

Sobota, 22. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri

NOGOMETNA TEKMA KADETINJE WU17 1. SŽNL VELESOVO : MARIBOR

Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sobota, 22. aprila • Kulturni hram Ignacija Borštnika v Cerkljah  
na Gorenjskem, ob 19. uri

10. VEČER FOLKLORE

Organizator: Kulturno društvo Folklora Cerklje

Nedelja, 23. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 11. uri

NOGOMETNA TEKMA ČLANICE 1. SŽNL VELESOVO : MOJE LECE RADOMLJE
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Sreda, 26. aprila • Nogometni center Velesovo, ob 17. uri

NOGOMETNA TEKMA ČLANI 3. SNL CENTER VELESOVO : AŠK BRAVO LJUBLJANA
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Četrtek, 27. aprila • Gasilski dom na Zgornjem Brniku, ob 17. uri

RAZSTAVA ROČNIH DEL Z NASLOVOM DOLGČAS – KAJ JE TO
Organizator: Skupina Rožce Društva upokojencev Cerklje

Nedelja, 30. aprila • Nogometni center Velesovo

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI KRES SKUPAJ Z VAŠKO SKUPNOSTJO  
IN GASILCI VELESOVEGA
Organizator: Nogometni klub Velesovo

Nedelja, 30. aprila–ponedeljek, 1. maja • Zalog pri Cerkljah
ZBUDI ME ZA 1. MAJ!
Organizator: PGD Zalog pri Cerkljah

Ponedeljek, 1. maja • vasi Občine Cerklje, začetek ob 6. uri

PRVOMAJSKA BUDNICA GODBE CERKLJE
Organizator: Kulturno društvo Godba Cerklje

Ponedeljek, 1. maja • zbor pred gostilno Bavant v Dvorjah, ob 9. uri           

63. TRADICIONALNA PRVOMAJSKA PARADA
Organizator: AMD Cerklje

Torek, 9. maja • Petrovčeva hiša v Cerkljah, ob 20. uri,

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE NAMASTÉ
Organizator: BŠK Liberius Cerklje
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča Sl
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Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 6,2 l/100 km. Emisije CO2 85 - 139 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si


